REGLAMENT CAMPIONAT D’OSONA TEMPORADA 2018-2019
El campionat l’organitza el Club Natació Centelles amb 3 jornades a la piscina Municipal de
Centelles.
-

Dates
DATA

COMPETICIÓ

10/11/18

1ª jornada

CATEGORIES
Pre-benjamí i

HORA
15:30h

benjamí
12/01/19

2ª jornada

Pre-benjamí,

15:30h

benjamí i aleví
26/05/19
-

3ª jornada

Totes les categories

9:30h

Categories
CATEGORIA

MASCULÍ

FEMENÍ

Pre-benjamí

2010

2010

Benjamí

2009/2008

2009/2008

Aleví

2007/2006/2005

2007/2006

Infantil

2004/2003

2005/2004

Júnior

2002/2001

2003/2002

Absolut

+2000

+2001

-

Programa:
1ª jornada (10/11/18)
1. 25m lliures pre-benjamí M
2. 25m lliures pre-benjamí F
3. 50m esquena benjamí M
4. 50m esquena benjamí F
5. 25m braça pre-benjamí M
6. 25m braça pre-benjamí F
7. 50m braça benjamí M
8. 50m braça benjamí F

2ª jornada (12/01/19)
9. 25m esquena pre-benjamí M
10. 25m esquena pre-benjamí F
11. 50m lliures benjamí M
12. 50m m lliures benjamí F
13. 100m lliures aleví M
14. 100m lliures aleví F
15. 25m papallona pre-benjamí M
16. 25m papallona pre-benjamí F
17. 50m papallona benjamí M
18. 50m papallona benjamí F
19. 100m braça aleví M
20. 100m braça aleví F
3ª jornada (28/05/19)
21. 50m lliures inf/jún/abs M
22. 50m lliures inf/jún/abs F
23. 50m lliures pre-benjamí M
24. 50m lliures pre-benjamí F
25. 50m braça inf/jún/abs M
26. 50m braça inf/jún/abs F
27. 100m papallona aleví M
28. 100m papallona aleví F
29. 50m esquena inf/jún/abs M
30. 50m esquena inf/jún/abs F
31. 100m estils benjamí M
32. 100m estils benjamí F
33. 50m papallona inf/jún/abs M
34. 50m papallona inf/jún/abs F
35. 100m esquena aleví M
36. 100m esquena aleví F

-

Jurat:

El control tècnic de les proves anirà a càrrec d’un jurat que serà designat pel Col·legi
Català d’àrbitres de la Federació Catalana de Natació.
-

Inscripcions:

Els clubs hauran de realitzar les inscripcions amb el programa ISIS i posteriorment
enviar el PDF amb la relació de participants per proves al següent correu electrònic:
nuria.berenguer90@gmail.com, abans de les 20:00h del divendres de la setmana
anterior a la celebració de la competició.
-

Normes de competició:
•

Es celebrarà en 3 jornades.

•

La competició es farà amb sistema de contrarellotge en totes les proves.

•

Les proves es nedaran per categoria.

•

Els nedadors/es de categoria pre-benjamina nedaran les següents proves:
25m papallona, 25m esquena, 25m braça, 25m lliures i 50m lliures.

•

Els nedadors/es de categoria benjamina nedaran les següents proves: 50m
papallona, 50m esquena, 50m braça, 50m lliures i 100m estils.

•

Els nedadors/es de categoria alevina nedaran les següents proves: 100m
papallona, 100m esquena, 100m braça i 100m lliures.

•

Els nedadors/es de categoria infantil-júnior-absolut nedaran les següents
proves: 50m papallona, 50m esquena, 50mbraça i 50m lliures.

-

Puntuació:
•

Nedador/a complet. Serà la suma de les quatre proves de la mateixa
distància realitzades per cada un dels estils.

•

Pre-benjamíà 25m de tots els estils

•

Benjamíà 50m de tots els estils.

•

Alevíà 100m de tots els estils

•

Infantil-júnior-absolutà els 50m de tots els estils (Trofeu velocitat).

Pel que fa a la prova de 50m lliures de categoria pre-benjamí i dels 100m estils
de categoria benjamí no puntuaran i es nedaran fora de concurs.

-

Premis:
•

Es lliurarà copa als tres primers classificats de cada categoria i una medalla a
tots els participants.

•

Les normes no previstes en aquest reglament i que facin referència a la
competició, el club organitzador es reserva el dret de modificar-les d’acord
amb els Reglaments Esportius de Competicions de la Federació Catalana de
Natació.

